Stille kra cht Wonderboy

VAH Wonderboy
(Lord Lily x Celsius)

Fokstierdochters houden D PS-fokwaarde VAH Wonderboy op hoog niveau
De fokker van VAH Wonderboy, Theo van Aert, twijfelde of zijn Jopie
266 wel goed genoeg was voor het Delta-testbedrijf. ‘Wat heeft mijn
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Harrie Wismans: ‘Niet te massaal’
‘Het meest opvallende was het sterke beenwerk en
vooral dat veehouders stuk voor stuk tevreden
warenoverhunWonderboydochters.’Voorzowel
NRM 2002 als de CR Delta Noord Show in 2003
bekeek melkveehouder Harrie Wismans uit Oosterhout Wonderboydochters. ‘Van een dochtergroep is het nooit gekomen vanwege het lactatiestadium tijdens de NRM en het wegvallen van
twee belangrijke koeien bij de Noordshow.’ ‘Wonderboydochters zijn gebruikskoeien die de laatste franje missen. Daarmee win je geen keuring,
maar samen met de goede uiergezondheid blijf je
er wel prima boer mee.’

koe daar nu te zoeken?’, zo vroeg hij zich af. Maar Jopie 266 bleek de
productietopper van haar jaargang en toont via kleinzoon Wonderboy
met betrouwbare cijfers alsnog haar fokkracht. Wonderboy leidt de
DPS-rangschikking van stieren met meer dan duizend dochters.

‘D

e Jopies blinken uit in uier en hoge
gehalten, dat zijn de kenmerken
van de familie.’ Theo van Aert uit Deurne
refereert in alle bescheidenheid aan de
koefamilie in zijn stal die aan de basis staat
van VAH Wonderboy. De Lord Lilyzoon leidt
na de jongste indexdraai de DPS-rangschikking van stieren met meer dan duizend
dochters in de productiefokwaarde. Met
informatie van 1295 fokstierdochters
steekt VAH Wonderboy – waarbij VAH staat
voor Van Aert Holsteins – zijn halfbroers en
tijdgenoten Hunter, Grandprix en Sinatra
naar de kroon. ‘Wonderboy was vanaf het
moment dat hij in november 2001 een fokwaarde kreeg de Lord Lilyzoon met de
hoogste fokwaarde voor DPS’, analyseert
Pieter van Goor, coördinator van het Deltaprogramma. ‘Wonderboy bleef echter altijd in de schaduw staan van zijn halfbroers. Dat kwam mogelijk door de veteiwitverhouding, maar had voor een belangrijk gedeelte ook te maken met zijn
eerste cijfers voor dochtervruchtbaarheid
van 91. Later scoorde hij beter voor dit kenmerk, maar het heeft hem zeker populariteit gekost.’
Daar waar Grandprix royaal benut werd
door veehouders, zijn in de afgelopen drie
jaar dat Wonderboy beschikbaar was, ruim
36.000 eerste inseminaties van hem in Nederland verricht. Daarmee is hij een stille
kracht in het totale stierenveld. Des te opvallender is het dat Wonderboy juist bekendheid geniet in de Verenigde Staten, zo
blijkt uit het verhaal van Gerwin Kerkdijk,
verantwoordelijk voor de afzet van HG-stieren in Noord-Amerika. ‘Vanaf zijn debuut

Theo van Aert: ‘Het zijn gewoon makkelijke
koeien’
is Wonderboy één van de meest verkochte
HG-stieren in de VS van het huidige pakket.
Vooral op de grote commerciële bedrijven
in Californië is hij populair. De eerste Amerikaanse dochters hebben inmiddels gekalfd. Mogelijk dat die resultaten zorgen
voor een nieuwe impuls voor verkoop van
zijn sperma.’ Kerkdijk kan de populariteit
van Wonderboy wel verklaren. ‘Wonderboy scoort goed op managementkenmerken, daar wordt steeds meer nadruk op gelegd in de VS. Hij vererft goede benen, een
goede uiergezondheid en daarbij gehalterijke melk.’

Jopies krachtmeting
Het zijn kenmerken waarin Van Aert zijn
koefamilie wel herkent en mogelijk al jarenlang deels onbewust op selecteerde in
zijn 45-koppige veestapel. Op het gemengde bedrijf vraagt de varkenstak de nodige
aandacht, zodat de koeien niet veel tijd
kunnen en mogen kosten.
‘Wanneer dieren bij de familie Van Aert

goed presteren weet je zeker dat het niet
komt doordat ze zijn verwend’, verwoordt
Van Goor het management op bedrijf. Hij
zag nog in zijn functie van foktechnisch
medewerker de geribde, ruime Valentindochter Jopie 262 (83 punten) en haar dochter Jopie 264 (v. Ugela Bell), goed voor 84
punten. ‘Stuk voor stuk waren dat de betere koeien binnen het bedrijf voor zowel
productie als exterieur. De Franse Ugela
Bell was een grootheid van zijn tijd en we
stelden voor om Jopie 266, een Sunny Boydochter uit Jopie 264, de vaarzentest op het
testbedrijf van Delta te doorlopen. Daar
zou Jopie zich kunnen meten met andere
koefamilies.’ Van Aert twijfelde. ‘Wat hebben mijn koeien daar nou te zoeken?’,
vroeg hij zich af, maar uiteindelijk stemde
hij in.
Jopie 266 bleek zich uitstekend te handhaven in de krachtmeting met internationale koefamilies en naast dat ze een hoge
productie had werd ze ingeschreven met
84 punten. ‘Ze produceerde superbest, het
was een grote, sterke koe met een enorme
productieaanleg. Na aandringen bij Van
Aert konden we ook haar Celsiusdochter
testen’, aldus Van Goor. Jopie 266 bleek namelijk niet zo’n vlotte embryoproducente
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en graag werden de Jopiegenen breder benut. De ET-sessies leidden echter niet tot
het gehoopte succes. Een klein aantal embryo’s werd verscheept naar Australië en
in Nederland schopten haar zonen Joop (v.
Celsius) en Holland Chrome (v. Delta Turner) het niet tot fokstier. Celsiusdochter
VAH Jopie 269 kon op het Delta-testbedrijf
ook niet helemaal in moeders voetsporen
treden.
De inzet van haar Lord Lilyzoon Wonderboy was beslist niet vanzelfsprekend. ‘Het
was een late dochter van Celsius en in productie was Jopie 269 minder extreem dan
haar moeder. Ze was ook ﬁjner, lichter in
het skelet’, aldus Van Goor. Jopie 269 kreeg
84 punten en produceerde in haar eerste
lijst uiteindelijk in 389 dagen 10.457 kg
melk met 5,01 % vet en 3,75 % eiwit. Wonderboy kreeg het voordeel van de twijfel,
mede vanwege grootmoeders productiedrang, en hij werd ingezet als proefstier.

lijsten maakte en dochters gaf van Carousel Sierra en Zandenburg Royal. In productie waren ook zij gehalterijke werkkoeien,
maar ook hier gold: in embryo’s en nakomelingen waren beide niet gul. Alleen van
Sierradochter Jopie 270 rest nog een Grandprixdochter, die net gestart is op het Deltatestbedrijf.
Zelf melkt Van Aert uit andere takken in de
stamboom nog wel koeien die de naam Jopie dragen, maar directe naaste familieleden van Wonderboy zijn schaars op het
VAH-bedrijf.
Hoewel, in de veestapel schuilen al wel vijf
melkgevende Wonderboyvaarzen. ‘Ze hebben goede uiers, goede benen, goede gehalten. Het zijn gewoon gemakkelijke koeien’,
roemt Van Aert het vijftal met weinig woorden. Daarmee omschrijft hij de karaktertrekken van nazaten van zijn Wonderboy
treffend.
Jaap van der Knaap

VAH Jopie 271
(v. Grandprix)

Niet gul in embryo’s
Na de Delta-test ging Jopie 269 terug naar
Van Aert, waar ze nog verdienstelijk drie
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